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Musica Antiqua Nova (MAN)

MAN is opgericht in 1987 en heeft tot doelstelling het aanbieden van 

kamermuziek in authentieke uitvoeringen op daarvoor geschikte locaties. 

Gezien het overige aanbod in Groningen beperkt MAN zich tot muziek uit de 

middeleeuwen tot de vroege Romantiek.

Elk jaar organiseert MAN tien à dertien concerten met een internationaal 

getinte programmering. Volgens de Kunstraad Groningen zijn deze concerten 

“van een continue hoge kwaliteit en vormen een waardevolle aanvulling” op 

het kamermuziekaanbod in Groningen.

Waar?
De concerten van MAN vinden dit seizoen plaats in de:

- Lutherse Kerk, Haddingestraat 23, Groningen

- Hervomde Kerk, Hoofdstraat 134, Midwolde

Prijzen
Standaardprijs  A 20,-

Stadjerpas, studenten  A   5,- korting

Jongeren t/m 18 jaar gratis toegang

Bij een bestelling van minimaal 5 concerten 10% korting.

Kantoor
Bezoekadres Haddingestraat 23, Groningen

Postadres Postbus 1281, 9701 BG, Groningen

Telefoon (050) 313 67 29

E-mail info@musicaantiquanova.nl

Internet www.musicaantiquanova.nl

Openingstijden  9.00 - 13.00 uur

Kaarten
Reserveren is mogelijk per telefoon en e-mail.

Bestellen van kaarten gaat via www.musicaantiquanova.nl
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slotconcert 16e zomercursus
‘Hulde aan Händel’
Zaterdag 14 augustus 15.00 uur

Martinikerk, Groningen

Joseph and his Brethren 
oratorium van G.F. Händel voor koor, 

orkest en solisten

o.a. Esther Ebbinge, Netty Otter, Richard 

Zook, Job Hubatka, een jongenssopraan   

toegang €12,50 voorverkoop VVV, 

verder aan de kerk

Illustratie: Pan and Syrinx

Jubileumproductie
Zondag 31 oktober 2010 

15.30 en 19.30 uur 

Kleine zaal Oosterpoort, Groningen

Pan and Syrinx
John ernest Galliard / Henry purcell 

(1726). Komische opera in één acte

Kaartverkoop via de oosterpoort

duur van de voorstelling 1½ uur zonder pauze

iris de Koomen - Syrinx

Wiebe pier cnossen - Pan, indringer

marian van der Heide - Diana

richard zook - een nimf

matthew baker - een indringer

dorothée Wortelboer en dansensemble Folia - 

barokdans

Gergö popping - klassiek-moderne dans

orkest en koor  *diletto musicale* 

kostuums - lies bellem

productieassistent - Hinke beekman

regie - Wim tommassen 

muzikale leiding - paulien Kostense

algehele leiding - carolien eijkelboom

In een afgelegen streek wonen nimfen met aan 

het hoofd Syrinx, allen in dienst van de jachtgodin 

Diana. Kuisheid hebben ze gezworen.

Alles gaat goed ..... tot daar een groep onverwachte 

indringers komt. Hilarische situaties ontstaan, maar 

ook heel ontroerende. Heel herkenbare ook, want de 

karakters van Pan en Syrinx en die van de bijrollen 

zijn van alle tijden.

De barokmuziek en barokdans worden authentiek 

uitgevoerd, naadloos ingepast in het hedendaagse 

concept van regie, klassiek-moderne dans, kostuums 

en belichting.

Recitatieven zijn in het Nederlands.

20 jaar Centrum voor Oude Muziek & Dans

www.centrumvooroudemuziekendans.nl
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Subsidiënten en giften
MAN wordt gesubsidieerd door de Gemeente Groningen en het Nederlands 

Fonds voor de Podiumkunsten.

Naast subsidies zijn donaties belangrijk voor MAN. 

Deze kunnen gestort worden op rekening 275000 ten name van 

Musica Antiqua Nova te Peize. 

Bestuur   
Bunna Arends

Maurits van Boetzelaer   

Chris Coolsma   

Bert Oling   

Dato Steenhuis secretaris 

Hendrik van Tijum penningmeester

Chris Wisman voorzitter 
   

Medewerkers
Martijn Reneman kantoor en publiciteit

Paul Herruer teksten programmaboekje

Vincent van Laar programmeur

Joukje Pees verzorging podium

Annefie Verkouw kas

Geert De Breucker vertalingen

Arnold den Teuling vertalingen

Linda de Vries  

Jan Vonk

Jitsche Snippe

Jacques van Deemter

Monica Gerritsen

Duurke Bijlefeld
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C o n c e r t p l a a t s e n 

M u s i c a  A n t i q u a  N o v a

Lutherse kerk 
Het gebouw oogt als een herenhuis, niet 

als een huis van de Heer. De in de 17e 

eeuw heersende protestantse kerk, de 

Gereformeerde Kerk, later de Nederlands 

Hervormde Kerk genoemd, tolereerde 

andere kerkgenootschappen, mits niet te 

prominent aanwezig in het publieke leven. 

Vandaar dat andere kerkgenootschappen 

minder opvallende kerken moesten 

bouwen, of wel ‘schuilkerken’.

De eerste Lutherse Kerk op deze plek kwam 

tot stand in 1699; de huidige vorm kreeg de 

kerk in 1874. Toen kwam als kroon op deze 

schepping de zwaan, geplaatst boven de 

brede toegangsdeur.

Naast de kerkdiensten op de zondag-

morgen wordt het gebouw steeds 

intensiever gebruikt als concertgebouw. 

En terecht. De kerkzaal heeft voor kleine 

ensembles een bijzonder goede akoestiek. 

De stoelen en banken zijn zo geplaatst dat 

het publiek als het ware de uitvoerende 

musici omarmt. Een concert in de Lutherse 

Kerk is dus niet alleen een muzikaal genot 

maar ook een intiem gebeuren. 

Voor de kerkzaal staat een herenhuis, 

waarin vroeger de kosterswoning. In 

de consistorie is sinds enige jaren ook 

het kantoor van Musica Antiqua Nova 

gehuisvest. De Lutherse Kerk en Musica 

Antiqua Nova, al meer dan twintig jaar een 

ijzersterke combinatie! 
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Midwolde
Midwolde, één van de Romaanse, 

middeleeuwse kerken in het bezit van 

de Stichting Oude Groninger Kerken. 

Het schip van de kerk en een deel van de 

toren, nu gesteund door twee steunberen 

zijn gebouwd in de tweede helft van de 

12e eeuw. Het koor is later, in de 13e eeuw, 

gebouwd terwijl de toren omstreeks 1400 

zijn huidige hoogte verkreeg.

De geschiedenis van de kerk is nauw 

verbonden met de grafelijke families 

In- en Kniphuisen en Ewsum, indertijd 

de bewoners van de in 1850 door brand 

verwoeste borg Nienoord. Het interieur 

heeft enkele bezienswaardigheden:

-  de preekstoel uit 1711, een geschenk van 

 Anna van Ewsum, ontworpen door de 

 toenmalige stadsbouwmeester van 

 Groningen, Allert Meijer en gemaakt 

 door Mencke Molaan met houtsnijwerk 

 van Jan de Rijk;

-  het orgel uit 1630, oorspronkelijk 

 gemaakt voor de Nienoordborg en 

 omstreeks 1650 door Andreas de Mare 

 omgebouwd tot kerkorgel;

-  het koor van de kerk, verlicht door twee 

 grote, Gotische ramen, doet dienst als 

 mausoleum. Het wordt beheerst door 

 het graf van Carel Hieronymus van 

 In- en Kniphuisen, eerste echtgenoot van 

genoemde Anna van Ewsum. 

Dit praalgraf is ontworpen door 

Rombout Verhulst.

Kortom, behalve muziek valt er tijdens een 

concert veel te genieten.



Zaterdag 2 oktober 2010
Lutherse Kerk, 20.15 uur

Musíca Temprana o.l.v. Adrián Rodríguez Van der Spoel
Adrián Rodríguez Van der Spoel - zang, gitaar, percussie
Gabriel Aguilera Valdebenito - zang en gitaar
Mónica Waisman - viool
Nick Milne - viola da gamba
Programma: Zambas & Cachuas

Veel hedendaagse Argentijnse en Chileense muziek hebben wij te danken 

aan het Lima van de 18e eeuw, destijds een belangrijk cultuurcentrum. In het 

programma ‘Samba? ZAMBA!’ legt Musíca Temprana de verbinding tussen 

het traditionele repertoire uit het Peru van de 18e eeuw met hedendaagse 

muziek uit Argentinië en Chili. Het ensemble speelt zowel liederen van de 

eerste kolonisten, Indianen en Afrikaanse slaven als hedendaagse liederen 

met invloeden uit de Jazz en andere geïmproviseerde muziek en gebruikt 

daarbij oude én moderne instrumenten.

Musíca Temprana is een barokensemble dat gespecialiseerd is in de 

uitvoering van Latijnsamerikaanse barokmuziek. Het ensemble staat onder 

leiding van oprichter en oudemuziekspecialist Adrián Rodríguez Van der 

Spoel, in Groningen geen onbekende!

Het repertoire is vooral af komstig uit de archieven, kathedralen en 

Jezuïetenmissies van Latijns-Amerika, waar het ensemble vaak speurt naar 

vergeten maar belangrijke composities.
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Zaterdag 20 november 2010 
Lutherse Kerk, 20.15 uur

Erik Bosgraaf, blokfluit
Ensemble Cordevento, bestaande uit:
Zefira Valova en Ivan Iliev - viool
Zdenka Prochazkova - altviool
Linda Mantcheva - cello
Izhar Elias - gitaar
Alessandro Pianu - klavecimbel
Programma: werken van Antionio Vivaldi

Erik Bosgraaf (Drachten, 1980) wordt algemeen 

beschouwd als een van de meest begaafde 

en veelzijdige blokf luitisten van een nieuwe 

generatie. ‘Bosgraaf ’s virtuosity is stunning, as 

is his artistry’, schreef The Gramophone naar 

aanleiding van de opnames die hij wijdde aan 

werken uit Der Fluyten Lust-hof van Jacob van 

Eyck. ‘Bosgraafs virtuositeit en bovenal zijn 

onbetwistbare begrip van elke noot die hij 

speelt zijn indrukwekkend’, oordeelde NRC 

Handelsblad. Met werk van Van Eyck maakte 

de blokf luitist vorig jaar zijn debuut op de 

gerenommeerde Oude Muziek festivals van 

Utrecht en Berlijn. Bosgraafs interesse in de 

muziek van vandaag krijgt onder meer vorm door zijn samenwerking met 

de gitarist Izhar Elias. Als duo hebben zij dertig werken in wereldpremière 

gebracht. Ook werken zij samen met enkele toonaangevende experimentele 

filmmakers, activiteiten die hun neerslag hebben gevonden in de CD ‘Big 

Eye’. Met zijn Ensemble Cordevento werd hij in 2006 geselecteerd voor een 

tournee langs Nederlandse concertzalen (‘Het Debuut’) en speelde hij vorig 

jaar onder meer in Italië en Bulgarije. Verder gaf Erik Bosgraaf de afgelopen 

jaren vele concerten en meestercursussen door heel Europa, de VS, Zuid-Oost 

Azië en Australië.
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zaterdag 27 november 2010
Lutherse Kerk, 20.15 uur

Van Swieten Society
Bart van Oort - pianoforte
Igor Ruhadze - viool
Job ter Haar - cello
Programma: Chopin en het belcanto

Wanneer Chopin geboren is, staat niet vast. Aangenomen 

wordt 1810 maar ook 1809 wordt genoemd. Maar 2010 

wordt het Chopinjaar!

De Van Swieten Society laat in dit programma horen 

in wat voor muziekwereld Chopin terechtkwam toen 

hij als 20-jarige in Parijs arriveerde. De Parijse Salon, de 

Opéra, de aanbidding van de virtuozen als Franz Liszt 

en Sigismund Thalberg: dit Franse programma heeft het 

allemaal. De elegantie en de lichtheid van het Parijs na de 

oorlogen van Napoleon worden bijna tastbaar doordat de 

Van Swieten Society speelt op instrumenten uit die tijd, 

met als hoogtepunt de Franse piano.

Op het programma staan werken van Offenbach, 

Boïeldieu, Auber, Paganini, Donizetti, Rossini en, 

vanzelfsprekend, Chopin.

Oprichter van en drijfveer achter de Van Swieten Society is Bart van Oort. 

Hij won in 1986 het ‘Mozart fortepiano concours’ in Brugge en werd in 

1993 Doctor of Musical Arts in Historical Performance Practice aan Cornell 

University (USA). Hij speelt in festivals over heel Europa. Zijn concertreizen 

voerden hem naar de USA, Australië en Nieuw Zeeland. Hij geeft lezingen 

en meestercursussen over de hele wereld, waaronder bij de conservatoria van 

Parijs, Brussel, Moskou, Helsinki, Oslo, Melbourne, Sydney, Tokyo, Juilliard 

en Hong Kong. 

Bart van Oort geeft les aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar 

hij sinds 1991 docent fortepiano en Historische Uitvoeringspraktijk is.

3
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Vrijdag 3 december 2010
Lutherse Kerk 20.15 uur

Hemony Ensemble o.l.v. Simon Groot
Esther Kronenburg - sopraan
Maria Goetze - sopraan
Harm Huson - altus
Niek van den Dool - tenor
Wouter Verhage - bas
Constance Allanic - gamba
David Jansen - klavecimbel
Met medewerking van Max van Egmond
Programma: Kerstmotetten voor ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, werken van 
J.P. Sweelinck, Cornelis Verdonck en Andrea Pévernage 

Het Hemony Ensemble presenteert een programma met Nederlandse 

kerstmuziek van rond 1620 in reactie op het kerstverhaal uit het Evangelie 

van Lucas. Als uitgangspunt voor dit programma is gekozen voor de 

hoofdstukken 1 en 2 van het Lucas-evangelie in de zestiende-eeuwse 

vertaling van Jan Moerentorf, zoals die in de bibliotheek van Ons’ Lieve Heer 

op Solder aanwezig is. De lezing zal geschieden door Max van Egmond (oud-

zanger en bekend oude-muziek-specialist). De Bijbeltekst wordt afgewisseld 

met negen motetten uit Sweelincks bundel ‘Cantiones sacrae’ en met een 

drietal beeldmotetten.
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Zondag 2 januari 2011
Lutherse kerk, 16.00 uur

Johannette Zomer - sopraan
Paul Komen - pianoforte
Programma: O tuneful Voice, liederen van Haydn, Mozart, Beethoven
en Rossini

De draad van dit concert is ‘meester en leerling die ook 

meester werd’.

Haydn ontmoet Mozart in 1784 en wordt beïnvloedt door 

diens zangerig melodiek en expressieve chromatiek. 

Beethoven bezoekt Mozart in 1787 en is korte tijd 

zijn leerling. Na diens dood wordt hij na enige tijd 

leerling van Haydn. Vanaf 1802 ontwikkelt Beethoven 

een nieuwe stijl. Hij doorbreekt willens en wetens elk 

normaal proces, maar creëert daarmee toch een klassiek 

uitgebalanceerd geheel. Rossini profiteert naar eigen 

zeggen enorm van langdurige blootstelling aan de 

‘serieuze’ muziekstijlen uit Wenen en zegt de muziek 

van zowel Haydn als Mozart te verslinden.

Johannette Zomer begon haar zangopleiding in 1990 bij 

Charles van Tassel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In juni 

1997 behaalde zij haar diploma Uitvoerend Musicus. En sindsdien ontvangt 

ze coaching van Diane Forlano (London) en Marlena Malas (New York).

Het repertoire van Johannette reikt van de middeleeuwen tot en met de 20e 

eeuw, met als gevolg een zeer gevarieerde en omvangrijke concertpraktijk. 

Paul Komen studeerde piano bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium 

te Den Haag. Hij rondde deze studie ‘cum laude’ af! Hij vervolgde zijn 

studies in Hannover, New York en Bloomington. In de jaren ’90 specialiseerde 

hij zich op de pianoforte. Paul Komen is als docent verbonden aan het Prins 

Clausconservatorium in Groningen en aan het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag.
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Zaterdag 22 januari 2011 
Lutherse Kerk, 20.15 uur

Les Sentiments
Elizabeth Dobbin - sopraan
Matthias Helm - bariton
Anne-Marie Dragosis - klavecimbel
Eugène Michelangeli - klavecimbel
Programma: de opera ‘Le triomphe de l’amour’ van Lully

Eindelijk is het gelukt in het programma van Musica Antiqua Nova een 

opera op te nemen. Haast altijd was het aantal uitvoerenden te groot voor 

ons podium of waren de uitvoeringskosten hoger dan het budget van MAN 

toestond. Maar nu, in samenwerking met podia in Den Haag, Amsterdam en 

Zutphen, kon een oude wens gerealiseerd worden. 

De opera’s van de Italiaans/Franse componist Jean-Baptiste Lully, waarmee 

hij aan het hof van Versailles veel succes oogstte, werden na zijn dood 

regelmatig in kleine bezetting in de Parijse salons uitgevoerd. Het was de 

glorietijd van het klavecimbel. Niet verwonderlijk dat in deze uitvoering (een 

pastiche van delen uit verschillende opera’s) twee klavecimbels de rol van het 

orkest overnemen.

Een verrassende interpretatie van dit jonge ensemble!
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Zaterdag 12 februari 2011
Lutherse Kerk, 16.00 uur

Quatuor de Paris 
Strijkkwartet op historische instrumenten 
François Fernandez - viool
Stéphanie Paulet - viool
Gabriel Grosbard - altviool
Jérôme Huille - cello
Programma: werken van Haydn en Mozart

Het Quatuor de Paris is een recent opgericht strijkkwartet en staat onder de 

bezielende leiding van François Fernandez, gelauwerd violist en jarenlang 

concertmeester van het beroemde barokorkest La Petite Bande. Fernandez - 

o.a. docent barokviool aan de conservatoria  van Parijs en Brussel - richtte na 

jarenlang deel te hebben uitgemaakt van het fameuze Kuijken Kwartet het 

Quatuor de Paris op, met bovenstaande collegae uit de Franse wereld van de 

Oude Muziek, allen meesters op hun instrument. 

De kritieken op het eerste concert waren zeer enthousiast, een f litsende start 

van een internationale carrière.

Het Quatuor de Paris speelt op dit concert het strijkkwartet nr 32 in C 

major, opus 33,3 van Joseph Haydn, de grondlegger van het strijkkwartet 

en het kwartet nr 22 in B f lat major, KV 589 (1790) – het tweede van de drie  

‘Preussische Quartetten’ - van Wolfgang Amadeus Mozart. 

7
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Zondag 13 maart 2011
Lutherse Kerk, 16.00 uur

Kristian Bezuidenhout - fortepiano
Werken van Wolfgang Amadeus Mozart
Concert in het kader van het Mozartfestival i.s.m. het Noord Nederlands Orkest

Net als het Beethovenfestival van vorig jaar, staat dit festival in het teken van 

het naast elkaar plaatsen van de historisch verantwoorde uitvoeringspraktijk 

en de wijze van spelen zoals die in de loop van de vorige eeuw ontstaan is: 

grote bezettingen en grote, zware zwarte vleugels.

Voor de toehoorder interessant de verschillen te horen! Ook dit jaar is Musica 

Antiqua Nova weer van de partij en wel met concerten op 13 en 18 maart. 

Na het concert dat Kristian Bezuidenhout vorig jaar gaf, is het eigenlijk niet 

nodig hem bij u te introduceren. Toch nog maar een enkel woord. 

Geboren in 1979 in Zuid-Afrika, verhuisde hij op achtjarige leeftijd naar 

Australië. Aan de Eastman School of Music rondde hij met veel succes 

(summa cum laude) zijn muziekstudie (klavecimbel en fortepiano) af. 

De in London (Chelsea) woonachtige Kristian brak in 2001, pas 21 jaar oud, 

internationaal door met het winnen van het fortepianoconcours van Brugge.

Mozart is deze fijnzinnige, technisch zeer begaafde pianist op het lijf 

geschreven. Het belooft een gedenkwaardig concert te worden. Eén waarvan 

de gedachte erbij te zijn geweest een leven lang meegaat!
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Vrijdag 18 maart 2011
Lutherse Kerk, 20.15 uur

Trio Van Hengel
Nicole van Bruggen - klarinet
Thomas Pit - cello
Anneke Veenhoff - fortepiano
m.m.v.
Alida Schat - viool
Jane Roger - altviool
Programma: Eberl en Mozart

Ook dit programma is onderdeel van het Mozartfestival. 

Wat doet Anton Eberl (1765-1807) op dit programma 

met zijn pianotrio, opus 8,2? Wel, niet alleen was hij een 

tijdgenoot van Mozart en van Beethoven, maar werd 

indertijd als componist hoger aangeslagen dan de laatste. 

Mozart achtte hem zelfs zo’n groot componist dat hij 

werken van Eberl onder zijn eigen naam uitgaf.

Van Mozart zelf staat het Kegelstatt Trio op de lessenaars. 

In de originele bezetting met klarinet. Dat is niet het 

geval met de Gran Partita, oorspronkelijk voor blazers 

geschreven, maar hier als een kwintet gespeeld in de 

bewerking van de componist en tijdgenoot van Mozart, 

C.F.G. Schwencke.

Trio Van Hengel werd in 2001 opgericht en speelt op 

historische instrumenten. Het ensemble legt zich toe op 

onbekend repertoire voor klarinettrio uit het begin van de 19e eeuw, hoewel 

het bekende repertoire niet geschuwd wordt.

In het eerste jaar van hun samenwerking waren de leden van dit trio 

prijswinnaar van het ‘Internationaal Van Wassenaer Concours’, met als gevolg 

veel concerten in binnen- en buitenland.

9
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Zaterdag 21 mei 2011
Lutherse Kerk, 20.15 uur

The Northern Consort
Hanneke Wierenga - viool
Vincent van Ballegooijen - hobo
Barbara Kernig - cello
Vincent van Laar - orgel en klavecimbel
Amaryllis Dieltiens - sopraan
Programma: Biber en Bach

De 15 Mysteriën (of Rosenkranzsonaten) van Heinrich 

Ignaz Franz Biber (1644-1704) vormen een uniek 

meesterwerk. Elke sonate heeft betrekking op een 

gebeurtenis uit het leven van Jezus of de maagd Maria 

en geeft een bepaalde devotiestemming weer en weet 

soms een bepaalde sfeer te creëren, waardoor het haast 

programmatische muziek wordt. Daar komt nog bij dat 

Biber ‘scordatura’ gebruikt: een aangepaste stemming 

van de vioolsnaren, zodat de klank nog beter past bij 

het thema van elk mysterie. Dat heeft twee belangrijke 

gevolgen: het maakt het spelen van akkoorden in een 

bepaalde toonsoort gemakkelijker dan met de normale 

stemming en het verandert de sonoriteit van het 

instrument. 

Het illustratieve karakter van deze stukken bracht het ensemble op het 

idee om ze te combineren met aria’s van Bach, die handelen over dezelfde 

gebeurtenissen uit Jezus’ leven. Een mooiere symbiose bestaat haast niet: 

delen uit Bach’s meesterlijke cantates, verstrengeld met de soms exotische 

klanken van een tijdgenoot van zijn vader. 

The Northern Consort is een ensemble met een uniek concept. Oprichters en 

leiders Hanneke Wierenga (viool) en Vincent van Ballegooijen (hobo) vormen 

de kern van The Northern Consort. Zij kunnen voor ieder project een beroep 

doen op gastmusici uit heel Europa. 
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Zondag 26 juni 2011 
Kerk Midwolde, 16.00 uur

Kate Clark - traverso
Pieter-Jan Belder - clavecimbel
Programma: Werken van J.S. Bach
Concert i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken

Ongeveer 20 jaar geleden kreeg de Stichting Oude 

Groninger Kerken een aanzienlijk legaat. Eén van de 

voorwaarden van deze schenking was dat elk jaar in één van 

de Romaanse kerken van de SOGK een concert met muziek 

van J.S. Bach gehouden moest worden. De organisatie ervan 

werd toevertrouwd aan Musica Antiqua Nova. Door de jaren 

heen is dit concert steeds meer een abonnementsconcert 

van MAN geworden. Maar de traditie van alleen muziek van 

JSB wordt in ere gehouden. Na af loop van het concert is er 

de traditionele seizoensafsluiting met een glas goede wijn.

Na Leegkerk, Zuidwolde en Middelbert valt dit jaar de 

keuze op de kerk in Midwolde. 

Pieter-Jan Belder werd in 1966 geboren en studeerde 

vanaf 1983 blokf luit bij Ricardo Kanji aan het Koninklijk 

Conservatorium te Den Haag en vanaf 1985 klavecimbel bij Bob van Asperen 

aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In 1990 behaalde hij voor 

beide instrumenten het diploma ‘Uitvoerend Musicus’. Sindsdien treedt 

hij veelvuldig op in binnen- en buitenland als klavecinist, fortepianist en 

blokf luitist.

Na een opleiding aan de University of Sydney vervolgde Kate Clark in 1986 

haar studie barokf luit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 

bij Barthold Kuijken. In 1990 sloot zij deze studie af met het behalen van 

het solistendiploma en wel met de kwalificatie ‘cum laude’. Waar anderen 

stoppen met studeren, ging Kate Clark verder. Nu in Bazel, bij de Schola 

Cantorum waar zij zich drie jaar lang onder de begeleiding van Anne Smith 

verdiepte in de uitvoeringspraktijk van muziek uit de Renaissance. In 1993 

won zij de eerste prijs op het Concours voor Oude Muziek te Brugge.
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